Numer ogłoszenia: 13017749

A K T UA L NE

Kategoria ogłoszenia:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Data dodania oferty:

2017-01-24

Przedmiot ogłoszenia:

Dostawa i montaż suwnicy

Organizator:

WBK Jerzy Wróbel

Adres:

ul. Tarnowska 146, 33-170 Tuchów

Województwo / powiat:

małopolskie, pow. tarnowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

692 635 735

E-mail:

biuro@wbk-tuchow.pl

Opis:

Działając w imieniu ?WBK? Jerzy Wróbel zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i
montaż suwnicy pomostowej jedno dźwigarowej w ilości 1 szt do nowo budowanej hali produkcyjnej w m.
Tuchów, woj. małopolskie

Specyfikacja:

W ofercie proszę uwzględnić:
1. Udźwig Q=6,3 [t].
2. Wysokość podnoszenia Hp =5,69 [m].
3. Rozpiętość L=14,135 [m]. (Proszę przyjąć na podstawie rysunków)
4. Wciągnik elektryczny linowy - niska zabudowa.
5. Prędkość podnoszenia Vp=4/0,67 [m/min] - 2 biegi.
6. Prędkość jazdy wciągnika Vjw=20/5 [m/min] - falownik.
7. Prędkość jazdy suwnicy Vjs=40/10 [m/min] - falownik.
8. Długość toru jezdnego Lt =54,0 [m].
9. Sterowanie radiowe oraz awaryjne kablowe.
10. Sygnalizacja dźwiękowa ostrzegawcza przyciskiem z pilota
11. Zasilanie 400V, 50Hz.
12. Szynoprzewód.
13. Odbieraki prądowe.
14. Grupa natężenia pracy GNP=A4 (1Am).
15. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE.
16. Warunki gwarancji 24 miesiące.
Dodatkowe informacje, które należy uwzględnić w ofercie:
? Miejsce pracy suwnicy ? wewnątrz hali produkcyjnej;
? Transport do m. Tuchów, ul. Tarnowska 146;
? Rozładunek dostarczonych urządzeń;
? Montaż dostarczonych urządzeń;
? Uruchomienie i próby ruchowe wraz z przeszkoleniem pracowników firmy ?WBK? Jerzy Wróbel;
? Dostarczenie kompletu dokumentacji niezbędnej do odbioru UDT oraz udział przedstawiciela w odbiorze
UDT;
? W ofercie należy uwzględnić montaż suwnicy od wewnątrz hali. Zamontowana konstrukcja stalowa
dachu !
? Przygotowanie dokumentów oraz poświadczeń budowlanych dotyczących torowiska (protokół
budowlany + operat geodezyjny);
? Obliczenia odboi

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wbk-tuchow.pl, pocztą tradycyjną lub
dostarczyć osobiście do siedziby firmy (dane w stopce niniejszego zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2017 r.
Termin ważności oferty minimum 1 miesiąc liczony od daty złożenia oferty
Oferty będą oceniane w skali od 1 do 100 punktów w oparciu zdefiniowane niżej kryteria.
Kryterium Waga kryterium Sposób oceny kryterium
Cena w walucie PLN 100% cena najniższa / cena badana * 100 punktów * 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Osobami do kontaktu ws. zamówienia są:
Jerzy Wróbel
e-mail: biuro@wbk-tuchow.pl
tel. 692 635 735
Termin składania:

2017-01-27

Miejsce i termin realizacji:

Tuchów, do 2 miesięcy od podpisania umowy

Kontakt:

Jerzy Wróbel

Kod CPV:

42414210-6

Numer dokumentu:

ZO/2/2017

Źródło:

Internet i własne
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